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��� 

��� � ����ب رو����
 را ��� را ��
 دا�� ا�

��ن ه�،���&'&دات و در���ن  $#د" ا� و �! رو  �

����ب �رام �رام ر�� ه� را از ��ر�(
  را" �
 رود.

 ,�-� !�,�$ 
� .�,/0 !��&د  و د�#1 ��
 0&ان 

 ,��#" �,.�&ر��  !�ا$�&ن 3�2 �0 ��# و ��# ���! 

.,��#�� 
� 
ر��  $� $� د� ����ب �(�  43ت، ز�/��

#�5 �
 �&د.����ن  ه� $� ر�� 0# و 6/�ر ���� در �

 ه��7 و �
 روم ... .

 
�$#8 9�7$
 �رام �
 ا��7, �0 �� رد �&م، ه

 
��ر" ��;:&ب �
 �&د و � <� !�
 $�,، ا��1ر ��

�����0 ��#د. از ا�� �&  � 
7& �
 روم. ز��� !�ن 

 دور �
 �&د. ه�=��ن در راه� ��0 !� ,��� 
�#ا �

و �! د��! ا  از �#دان ا���7د" ���?# ا0&�&س 

از �
 �&ا��� �رام  .�
 �&م�#و�2 $�ر���! �@د�> 

5$�,�,$��ر ���ن رد �&م $! �&ت زد�, و �#��د ، 

�! �#ار 4Aا��� �0  �:
 از ���ن �! �� ��� زد. ��

از ���ن دور �,م و �0 8&ا��  .ز��
 ام �:#د" ا�,

$&B! ا  ��� $! دو  '�C �, د�,م در $&B! ا  ه��7.

 !��#A @/� #� 
�� در���� 
�&�D را ���د" رو ه��

���7
 در ���! را 5A&د و �A ,�Bم  �&د�,.�د��#  د

.,��#ون '�� !��#ا د�,، ه#ا��ن �! درون ���!  

5A#��7 و '� �:E� در را ، :,�5$ G»!ن���� .« ��

��ن ��� !� !B&$ م و از,��#0 G�؛ �# A#�;��از '
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���&ا �! �&�� ��� �#�0ب $#د؛  ،$&B! $! ر��,م

�! �� �&رد ��� ���&�5$ #��, و J�� . �0&  را��� 0

 �K@ ا��;&ا�� را �&زا�,.

7��ر�در دور د��
  دو�,م و دور �,م ... . 

�&د، �J&ت ا���7دم و �! ��J&�� �1#���7 ز ",� ��

دور ز�� ��د $#د" �&د و �&ن ز�#ش دو�," �&د. ز�� 

7�,م، ���, ���# �&د.��&زش �,  0��م �78 را  را 3

. A#��! ا�

�@رگ �&د ،����� 
3�K�� .N� ام؛ !��#A،  
�

7؟ ،O&ار"�B "ر�B ا�� "���� ��1ه
  ز� و �

.N� م $��ر,��! رو  �:& �#�,م و  ،��� .� 
�&:�

7 زدم.' .N� .�دا !����J&ن ه� را ��  از رو  �ن 

  @�B ,���� 
�(J! ��ر" �
 $#دم �0 ��D از ��:! 7$

�,ا $�� و �;&رم�-A د&� 
�� !$ Q&را�ا��  ،. 

. در ����!   �&ردن، �#د  از در م �;&رم�(/&ر

�#ون �#�, و �R#" زد: � 
3�S�»!&5�A و#� 
��R3 

���B ،��;�#A #�@Aر"  .»��ر" $#د ���J&�� رو ه�!  

 7$
 ه�� 
��! �:# درد ه� و  
ا  �,ارم. ا��(� 7$


7؛ ���0 ��� ���  ���0 !$ 
ز��,، ا��1ر 7$� 

�;&رد. ��� ,��� 

���!   ����ن �!����ب � . در �#داد ر��," ا�

�0 ��-�3 ه� �
 �&اه�, �0ول �@��, ��" ا�� ��# .

 

 �&�, و ��ه��� �� #�O ه� 
 د�3�-�� #1����

�# �#و �#��! ام ���, ���! ا  O ز�,. �0 درون&�
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1�#م��,ا $�� و �! ز�# �ن ���" ��! د�/�ل ���!  .


روم و �# از ��رQ در �
  ه� و #B�D ���! ه� �

��رQ �&ب ا�؛ �U# ه� ��> ا� و �J&ت، �
  �ورم.


 زد و �ر�,O ام �, ا��&د 
� #�� ا�#وز ز��� 0

5$,، �
 �&زد. 


 ز��. ز��� را � 5A 

 �&م و $�� Qوارد ��ر

 #�B 
�! ز�/�� ,�� 2 �
 ز�� �0 �رام �&د. در��3

�7&ا�D را �0ب �
 ده,.A د��از ا�� �&  5A&د" و در 

 #�B #ز� .�! �ن �& �&  �&ش ��V� WJ را �$�," ا�

�, دو �-# در $��ر ه� ه��7, و در ه� �� #و ر��!

�, و � �#م و در�A 
� X��ا�,. �
 ا���7 و �#م را 


 دارد ... .� �ن دو �-# را �
 �1#م. '&ا�
 �8ل �&

#7�  
� "�1� �� !���&'! ��1" و V8&ر �� �
 �&د، 

.,�$ ,R�
  E3?! ا  �  @�B د و د�/�ل&� 
� ��

 
�@ را �! �&  �� �#ت �B د و&� 
� A#دد، �2Y را�

 !�
 �&د و � 
 �&رد. ��ز �� و را��� �� !�$�,؛ 

�! ���! ام �
 �&رد. ،,�$ 
 �&  �� �#ت �


 $5,. ا��1ر 0��م � #��خ! K� �0@ ا��;&ا�� 0

و'&دم �! �:/�ر" �#د �
 �&د. درد 0��م ��0 را �# 

�$ 
�, 

 زوز" ا  �
 $�5 و �#ار ��;� ,�، از �# 

 
$��. �0 0&ان دارم �
 دوم. �&ن از ���! ام �

�#وم، ��
 دا� �)$ !�از د� B!  �ر�@د. ��
 دا�� 

���, �#ار $�� و B#ا ���, از ه�! ��� �;&رم.  
7$

 ه�=��ن �� 0��م و'&دم �
 دوم.
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 دود، �Bق ا� و ه� ه� � 
در ��D رو�� ز�

J0 ن��$ X را $! رو  ه� Dه�� 
�#B رد و&� 
� &J0 &

 Dو 3/�س ه�� �&رد" ا� 0:�ن �
 ده,. $&O "�0, ا�

",�5$ ����� ��5 �# �7#  و در  او را �0 8, ز��


  زد و ���! ام را �&��� $#د. $! ����� \S� !�

 زن �
 دوم ... .� ��ز0&ا��� !��8�� او  A#دم �2 

�=��ن �
 دوم، زن ه� �
 �&اه, �#ا ��� �@�,. ه

�! او  #Aا .�0ز" �#ا د�," ا�، د�," و �#0�," ا�

 8�J! �:�� �#ا ��� �&اه, زد.

 

 B:,. زن �� �� ���&ن ��0 از ���! ام �! ز�

�&د �0 ��� �# دارد. �0, #0 �
 دوم و �! رو  زن 


 �#م و '��
 را �� 0��م 0&ا�
 $! در �� ���," �

�#م، ��
 دا�� $(� A 

 �Aز ��#B از #� 
ا�� '��

را �Aز A#��! ام. �@"   �&ن را دور د�,ان ه��� 28 


 $�� و �رام �
 �&م.� 

 �� ه� ��� ��
 ز��,.

 

��د         �#�� ,� ��1رش: ���,س �#�


